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Školy, pro něž byla podpora realizována
(85 účastníků)

6.12.2018 Střední škola elektrotechnická 
a energetická Sokolnice

30.4.2019 Střední průmyslová škola chemická Brno; Vranovská

11.6.2019 Střední škola grafická Brno; Šmahova

3.9.2019 Střední škola technická a gastronomická Blansko

15.11.2019 Střední vinařská škola Valtice

15.1.2020 Střední odborná škola Znojmo; Dvořákova



Podpora čtenářské gramotnosti 
pro pedagogy se skládala ze dvou 

na sebe napojených činností:

A)  6hodinový workshop realizovaný vždy na hostitelské    

střední škole „Metody k podpoře čtenářské 

gramotnosti na SŠ“

B) Následné individuální konzultace učitelů s některým 

z lektorů



A) Program odpoledních workshopů:
 Pojmenování žákovských čtenářských dovedností, které 

jako učitelé u svých žáků k něčemu potřebujeme 

 Vyzkoušení a vysvětlení sedmi metod podporujících 
čtenářské dovednosti žáků:

➢ INSERT

➢Skládankové učení

➢Ano-ne

➢Pyramida údajů

➢Kooperativní bingo

➢Pětilístek

➢Desetiřádková pyramida



Program odpoledních workshopů:

 Sdílení nápadů, ke kterým tématům lze tyto metody využít

 Zadání, ať učitelé naplánují, ve třídě vyzkouší a popíší 
použití některé z těch metod

(Tím vznikl základ našich dalších konzultací.)



Účastníci workshopu průběžně:

 Reflektují průběh metod.

 Analyzují metody včetně jejich pozitiv i rizik.

 Analyzují vybrané čtenářské strategie obsažené 
v představovaných metodách.

 Hledají další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách 
těmito metodami pracovat.



B) Následné individuální konzultace

POSTŘEHY:

 Učitel často využil lektorskou podporu buď dost, nebo 
vůbec.

 Jak se s „velkou“ metodou vejít do vyuč. hodiny?

 Jak rozsáhlý text žákům poskytnout?

 Žáci jsou zvyklí na přednášku…

 Jak přimět žáky k činnosti?

 Jaký je smysl/cíl jednotlivých metod?

 Můžu po práci žáků s textem „vynechat svoji prezentaci“?

 „Já jim to ale vysvětlím nejlépe.“



NĚKTERÉ Z REFLEXÍ PO VYUŽITÍ METOD:
 SŠ TEGA Blansko: Trojfázové asynchronní stroje

 Metoda Ano-ne
 „Jelikož se jedná o skupinu s nízkým počtem žáků, ve skupině se

pracuje dobře. Žáci spolupracovali a nevšední metoda výuky je oslovila.
Jedna vyučovací metoda na tuto metodu byla dostačující. Oproti
klasické metodě frontální výuky je tato metoda vyučovací metoda pro
učitele odpočinková a nejspíše ji budu nadále na zpestření výuky
využívat. Tato problematika nebyla touto metodou probrána celá
z důvody rozsáhlosti textu. Další technologické metody jsem probral
klasickou formou výkladem s prezentací.“



NĚKTERÉ Z REFLEXÍ PO VYUŽITÍ METOD:

 Střední škola grafická Brno: Digitální fotoaparáty

 Metoda Desetiřádková pyramida
 „Žáci se k zadání postavili aktivně, jelikož pro ně aktivita byla nová a

zajímavá. Z počátku jsem měla obavy, že si hodinu špatně rozvrhnu a
někteří žáci aktivitu nestihnou splnit. Mé obavy ale nebyly naplněny.
Jediným problémem byla krkolomnost nebo neodbornost vyjadřování
některých slabších žáků. Vyučovací hodina byla završena společnou
diskuzí nad tématem. Menší problém jsem měla s vyhodnocením dané
aktivity, jelikož žáci odevzdávali hotový úkol postupně. Celkově
hodnotím průběh vyučovací hodiny jako vydařený.“



NĚKTERÉ Z REFLEXÍ PO VYUŽITÍ METOD:

 Střední zdravotnická škola, Jaselská, Brno: Stomie

 Metoda Pětilístek, INSERT
 „Podařilo se mi aktivizovat laxní a neklidnou třídu v nulté vyučovací

hodině. Metoda pětilístek měla pozitivní ohlas, žáci i učitel si
uvědomili, kolik vědomostí si pamatují z minulé hodiny, kdy nové téma
začali probírat. Aktivizační metodou INSERT měli žáci možnost
poznat, že málo čtou. Text hodnotili jako dlouhý a většině z nich trvalo
dlouhou dobu, než se s ním seznámili. Informace na tabuli nechtěli
vyplňovat, chtěli diskutovat nad vlastním textem opatřeným značkami.
Bylo třeba je opakovaně vyzvat, aby opustili lavice. V hodině vládla
dobrá nálada, všichni žáci se zapojili, jen měli tendence své poznatky
sdílet s okolím ještě při samostatné práci. Hodina se po stránce
didaktické vydařila.“



NĚKTERÉ Z REFLEXÍ PO VYUŽITÍ METOD:

 SŠEE Sokolnice: Programování v programu Bioloid

 Metoda Skládankové učení
 „Podařilo se mi využít dotační hodiny na dané téma dle tematického 

plánu, což bylo mým hlavním záměrem. Dále jsem spokojen s prací 
žáků na novém tématu, s jejich kritickým myšlením a zhodnocením, co 
je pro ně při daném tématu potřebné.

 Během práce se vyskytly problémy s přerozdělováním práce a s  absencí 
žáků v daném turnusu. ( druhý den ze tří v tomto režimu učení chyběli 
čtyři žáci – neúplné skupiny).  Studenti nejčastěji využívali na pomoc 
bod e /ptali se učitele/, popřípadě konzultaci mezi skupinami.

 V tomto způsobu učení se mně potvrdilo to, o čem jsme se již bavili na 
konzultaci, že tyto způsoby výuky jsou pro odborný výcvik 
nepoužitelné.“ 



NĚKTERÉ Z REFLEXÍ PO VYUŽITÍ METOD:
 SOŠ Znojmo, Dvořákova: Produktivní den (psychologie)

 Metoda INSERT

Podařilo se:

 zaujmout žáky novou tvůrčí metodou – všichni žáci se bez rozdílu plně zapojili 
do činnosti 

 žáci byli schopni vyjádřit svůj názor zápisem na tabuli – po počáteční otálení

 projevili se i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – velmi dobrá práce 
s textem (pečlivost, přehlednost, zájem o vysvětlení nejasností)

 využití jednoduchých znaků bez obsáhlého zápisu – pro žáky přehledné, jasné

 žáci plně prokázali schopnost pracovat i s obsáhlejším textem

Inspirace pro příště: 

 lepší vysvětlení metody a postupu práce

 možnost výběru i náročnějšího textu



 Učitelé odborných předmětů na SOŠ nemusí 
být odborníky na čtenářskou gramotnost.

 Děkuji za Váš čas a těším na Vaše otázky.

Libor Kyncl   


